
ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

5 KLASĖS MOKINIŲ APKLAUSOS UGDYMAS IR MOKYMASIS (Mk10) 

2018 M. REZULTATŲ ANALIZĖ: 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS: 

 Pamokos metu mokytojai mane skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, 

spręsti problemas, kurti. (3,6) 

 Iš mokytojų rašomų pažymių už kontrolinius ir savarankiškus darbus aš suprantu, kokias temas 

man reikėtų dar kartą pasikartoti. (3,5) 

 Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti. (3,5) 

 Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų. (3,5) 

 Mokytojai mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų mokymosi pažangą, paaiškina, pataria, kaip 

jie galėtų geriau mokytis. (3,5) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 

 Mokytojai skiria namų darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės draugais. (1,7) 

 Nebūna taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašome kelis 

kontrolinius darbus per dieną. (2,5) 

 Pamokų metu mokyklos mokytojai leidžia, jei mokiniai nori, vieniems atlikti užduotį raštu, o 

kitiems – žodžiu. (2,5) 

 Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų. (2,5) 

 Per pamoką mokiniai, jei reikia, gali pasilengvinti skiriamų užduočių atlikimą: mokytojai leidžia 

naudotis žodynu, atlikti užduotį kartu su draugu ir pan. (2,5) 

 

IŠVADOS: 

Grįžusių klausimynų kvota 100 %.  

1) 5 klasės mokiniai teigė, jog mokytojai skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, 

analizuoti, spręsti problemas, kurti.  

2) Dauguma supranta iš rašomų pažymių, kokias temas reikia pasikartoti. 

3) Džiugu, kad mokytojai stengiasi kuo geriau mokinius išmokyti. Jei ko penktokai nesupranta, gali 

paklausti mokytojų. Tai pat mokslo metų eigoje yra aptariama mokymosi pažanga.  

4) Verta atkreipti dėmesį į kontrolinių darbų rašymo tvarką. Mokiniai teigia, kad būna atvejų, kai 

mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašo kelis kontrolinius darbus per dieną. 

 

REKOMENDACIJA. Mokytojams laikytis kontrolinių darbų rašymo grafiko ir išaiškinti mokiniams 

kuo skiriasi savarankiškas nuo kontrolinio darbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

6 KLASĖS MOKINIŲ APKLAUSOS UGDYMAS IR MOKYMASIS (Mk10) 

2018 M. REZULTATŲ ANALIZĖ: 

 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS: 

 

 Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų. (3,6) 

 Iš mokytojų rašomų namų darbų įvertinimų aš suprantu, kokias temas man reikėtų dar kartą 

pasikartoti. (3,5) 

 Gabesni klasės mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna papildomų užduočių. 

(3,5) 

 Mokytojai mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų mokymosi pažangą, paaiškina, pataria, kaip 

jie galėtų geriau mokytis. (3,5) 

 Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man sekasi mokykloje. (3,5) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS:  

 

 Namų darbų, užduodamų per įvairių dalykų pamokas, krūvis nėra per didelis. (2,0) 

 Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų. (2,2) 

 Nebūna taip, kad vienomis dienomis mūsų klasei užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – 

labai mažai arba apskritai nieko. (2,3) 

 Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą. (2,5) 

 Mokytojai skiria namų darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės draugais. (2,8) 

 

IŠVADOS: 

Grįžusių klausimynų kvota 100 %.  

1) 6 klasės mokiniai teigė, jei ko nors per pamoką nesupranta, gali paklausti savo mokytojų.  

2) Dauguma supranta iš rašomų pažymių, kokias temas reikia pasikartoti.  Gabesni klasės mokiniai, 

kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna papildomų užduočių. Mokslo metų eigoje yra 

aptariama mokymosi pažanga. 

3) Džiugu, kad daugumos šeštokų tėvai domisi jų mokymusi.  

4) Verta atkreipti dėmesį dėl kontrolinių darbų rašymo. Mokiniai teigia, kad būna atvejų, kai rašo 

kelis kontrolinius darbus per dieną.  

5)   Mokytojams reikia reguliuoti namų darbų krūvius,  Pasak mokinių, vienomis dienomis jų klasei 

užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – labai mažai arba apskritai nieko. 

 

REKOMENDACIJOS: 

 Mokytojams laikytis kontrolinių darbų rašymo grafiko. 

 Mokytojai turėtų reguliuoti namų darbų krūvį. 

 
 Pastebėjimas. Abejotinai  (netiksliai) suformuluoti klausimai, kurie atitinka žemiausias vertes. 

 

 

 

 



 

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

7 KLASĖS MOKINIŲ APKLAUSOS UGDYMAS IR MOKYMASIS (Mk10)  

2018 M. REZULTATŲ ANALIZĖ: 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS: 
 

 Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti. (4.0) 

 Jei mokiniui ar mokinių grupei pamokos metu prireikia pagalbos atliekant užduotis, mokytojai tą 

pagalbą visada suteikia. (3,8) 

 Mokiniams mokykloje organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos padeda man geriau mokytis. 

(3,8) 

 Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų. (3,7) 

 Iš mokytojų rašomų pažymių už kontrolinius ir savarankiškus darbus aš suprantu, kokias temas 

man reikėtų dar kartą pasikartoti. (3,7) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 

 

 Nebūna taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašome kelis 

kontrolinius darbus per dieną. (2,1) 

 Nebūna taip, kad vienomis dienomis mūsų klasei užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – 

labai mažai arba apskritai nieko. (2,4) 

 Namų darbų, užduodamų per įvairių dalykų pamokas, krūvis nėra per didelis. (2,6) 

 Mokytojai informuoja mano tėvus apie tai, kaip man sekasi mokykloje. (2,8) 

 Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą. (2,9) 
 

IŠVADOS: 

Grįžusių klausimynų kvota 100 %.  

1) Visi 7 klasės mokiniai teigia, kad mokytojai stengiasi kuo geriau juos išmokyti.  

2) Džiugu, kad prireikus pagalbos atliekant užduotis, mokytojai tą pagalbą visada suteikia. Tai pat 

jei ko septintokai nesupranta, gali paklausti mokytojų.  

3) Dauguma supranta iš rašomų pažymių, kokias temas reikia pasikartoti. 

4) Mokiniai vertina mokykloje organizuojamas įvairių dalykų konsultacijas. 

5) Dalis mokinių teigė, kad er didelis namų darbų krūvis. 

6) Atkreipti dėmesį į kontrolinių darbų rašymo tvarką. Mokiniai teigia, kad būna atvejų, kai rašo 

kelis kontrolinius darbus per dieną. 

 

REKOMENDACIJOS: 

 Mokytojams laikytis kontrolinių darbų rašymo grafiko ir išaiškinti mokiniams kuo skiriasi 

savarankiškas darbas nuo kontrolinio. 

 Mokytojai turėtų atkreipti dėmesį į užduodamų namų darbų krūvį. 

 

 

 

Parengė Sonata Rangienė, veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė 

(el. p. sonatarangienė@kintumokykla.lt)                           

 
 


